
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางตรวจเช็คระบบเครื่องยนตและซอมบํารุงรักษารถยนต
 ตู นง 5396 นนทบุรี

    21,500.00    21,500.00 เฉพาะเจาะจง รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 21,500 บาท

รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 21,500 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

2 จางตรวจเช็คระบบเครื่องยนตและซอมบํารุงรักษารถยนต
 ตู นง 6782 นนทบุรี

    20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 20,000 บาท

รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 20,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

3 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอHP
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-001-0006/298

3,750.00      3,750.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 3,750 บาท

รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 3,750 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

4 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอHP
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-001-0006/231

2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,100 บาท

รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,100 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

กองแบบแผน       กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   2 ธันวาคม 2563



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางตรวจเช็คและซอมบํารุงครบกําหนดระยะเขาเปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่องรถยนตตู นง 6782 นนทบุรี

        5,200.00             5,200.00 เฉพาะเจาะจง รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 5,200 บาท

รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 5,200 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

2 จางทําตรายางและปาย จํานวน 14 รายการ       10,261.30           10,261.30 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 10,261.30 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 10,261.30 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

3 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องพล็อตเตอร 
จํานวน 8 รายการ

64,253.50      64,253.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 64,253.50 บาท

บริษัท มิสเตอร อิ๊งค คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด
เสนอราคา 64,253.50 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 39,290.40      39,290.40          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 39,290 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 39,290 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

5 จางทํารูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2564 
จํานวน 20 เลม

15,729.00      15,729.00          เฉพาะเจาะจง สามชัย 2017 
เสนอราคา 15,729 บาท

สามชัย 2017 
เสนอราคา 15,729 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   2  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางเหมาจําลองสมรรถนะอาคารดวยการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ

    34,240.00    34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 34,240 บาท

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 34,240 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

2 เชาระบบ Cloud - based Desing Collaboration     80,250.00    80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 80,250 บาท

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 80,250 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 4,975.50      4,975.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 4,975.50 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 4,975.50 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

4 ซื้อวัสดุสําหรับจัดพิมพแบบแปลน 92,020.00    92,020.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 92,020 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 92,020 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 20,651.00    20,651.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 20,651 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 20,651 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและ
ราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   3  มีนาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

1 ซื้อกระดาษถายแบบแปลนสําหรับเครื่องพิมพแบบ     31,586.40      31,586.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด) จํากัด
เสนอราคา 31,586.40 บาท

บริษัทเอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด) จํากัด
เสนอราคา 31,586.40 บาท

2 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ     86,081.50      86,081.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 86,081.50 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง (2003) จํากัด
เสนอราคา 86,081.50 บาท

3 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องพล็อตเตอร 140,020.20   140,020.20   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ ซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 140,020.20 บาท

บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ ซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 140,020.20 บาท

4 จางตรวจเช็คระยะ รอบ 190,000 กม. และเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง ซอมบํารุงรักษารถยนตตู นจ 1314 นนทบุรี

4,753.48       4,753.48        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
เสนอราคา 4,753.48 บาท

บริษัท โตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา จํากัด
เสนอราคา 4,753.48 บาท

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางตรวจเช็คระยะ รอบ 190,000 กม. และเปลี่ยนถายน้ํา
มนเครื่อง รถยนตตู นจ 1314 นนทบุรี

     4,753.48      4,753.48 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา) จํากัด
เสนอราคา 4,753.45 บาท

บริษัทโตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา) จํากัด
เสนอราคา 4,753.45 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

2 จางตรวจเช็คระบบเครื่องยนต พรอมซอมบํารุง เปลี่ยนยาง 
และเปลี่ยนถายน้ํามนเครื่อง  รถยนตตู นง 5396 นนทบุรี

   37,800.00    37,800.00 เฉพาะเจาะจง รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 37,800  บาท

รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 37,800  บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

3 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 หมายเลขครุภัณฑ
 บ.7440-015-0006/146

4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,500 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,500 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

4 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 หมายเลขครุภัณฑ
 บ.7440-015-0006/134

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

5 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ HP laserjet P2055 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/92

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

6 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Brother HL5250DN 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/73

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

7 จางซอม CPU คอมพิวเตอร ยี่หอ ATEC หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-001-0006/313

2,250.00      2,250.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,250 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,250 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

8 จางซอม CPU คอมพิวเตอร ยี่หอ ATEC หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-001-0006/270/1

2,250.00      2,250.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,250 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,250 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

9 จางตรวจเช็คและซอมบํารุง เปลี่ยนแบตเตอรี่ และยางปด
น้ําฝน รถยนตตู นจ 1314 นนทบุรี

4,500.00      4,500.00      เฉพาะเจาะจง รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 4,500  บาท

รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 4,500  บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

10 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 หมายเลขครุภัณฑ
 บ.7440-015-0001/135

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

11 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ HP Officejet 7612 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/142

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตองและราคา
เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ. 2564



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางตรวจเช็คและซอมบํารุงไดชารท รถยนตตู นจ 
1314 นนทบุรี

    38,643.05     38,643.05 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา) จํากัด
เสนอราคา 38,643.05 บาท

บริษัทโตโยตานนทบุรี ผูจําหนายโตโยตา) จํากัด
เสนอราคา 38,643.05 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

2 จางตรวจเช็คระบบเครื่องยนต พรอมซอมบํารุง เปลี่ยน
แบตเตอรี่และยางปดน้ําฝน รถยนตตู นจ 1314 
นนทบุรี

      4,500.00       4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 4,500  บาท

รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 4,500  บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

3 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-015-0006/214

4,870.00      4,870.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,870 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,870 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

4 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-015-0006/135

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

5 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ HP Officejet 7612 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/142

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

6 จางซอม CPU คอมพิวเตอร ยี่หอ ATEC หมายเลข
ครุภัณฑ บ.7440-001-0006/269/1

3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 3,000 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 3,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

7 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Xerox Phaser 
หมายเลขครุภัณฑ  บ.7440-015-0001/116

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

8 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Xerox Phaser 
หมายเลขครุภัณฑ  บ.7440-015-0001/108

2,800.00      2,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

9 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Panasonic 
KX-MB2275 หมายเลขครุภัณฑ 13บ.

4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 4,000  บาท

รานติวานนทยางยนต
เสนอราคา 4,000  บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อ/จัดจาง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

10 ซื้อหมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอรและเครื่องพล็อตเตอร 
16 รายการ

159,483.50  159,483.50  เฉพาะเจาะจง บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ ซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 159,483.50 บาท

บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ ซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 159,483.50 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

11 ซื้อวัสกุสํานักงาน 36 รายการ 237,722.97  237,722.97  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 237,722.97 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 237,722.97 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

12 เชาระบบ BIM (AEC Collection) และระบบ Real 
time rendering (Enscape)

214,000.00  214,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 214,000 บาท

บริษัท วี อาร ดิจิตอล จํากัด
เสนอราคา 214,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม



ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จางเหมาจัดเก็บฐานขอมูลแบบ/รายการสิ่งกอสราง   50,000.00  50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   พิศเพ็ง
เสนอราคา 50,000 บาท

นายวิทยา   พิศเพ็ง
เสนอราคา 50,000 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

3 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/141

4,500.00    4,500.00    เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,500 บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,500 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

4 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ OKI B412 
หมายเลขครุภัณฑ บ.7440-015-0001/137

4,500.00    4,500.00    เฉพาะเจาะจง รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,500บาท

รานเดชาเ เซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 4,500บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

5 ซื้อสติ๊กเกอรตรากระทรวงสาธารณสุข 706.20       706.20      เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 706.20 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลายแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 706.20 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

6 ซื้อหมึกเครื่องพล็อตเตอร จํานวน 13 รายการ 53,425.10  53,425.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิ้งค แลนด ออฟฟศซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 53,425.10 บาท

บริษัท อิ้งค แลนด ออฟฟศซัพพลาย จํากัด
เสนอราคา 53,425.10 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

7 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 13,803.00  13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เสนอราคา 13,803 บาท

บริษัท เพาเวอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เสนอราคา 13,803 บาท

เสนอรายละเอียดถูกตอง
และราคาเหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   3  สิงหาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ
ที่ งานจัดซื้อ/จัดจาง

 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง

ราคากลาง
วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื้อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1 ซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ Canon iPF771   26,750.00  26,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 26,750 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 26,750 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

2 ซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ SHARP 5520S 19,795.00  19,795.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 19,795 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 19,795 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

3 ซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ HP DesignJet 
T520

28,890.00  28,890.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 28,890 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 28,890 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

4 ซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ HP DesignJet 
T521 (กลุม 2)

19,795.00  19,795.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 19,795 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 19,795 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2564

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่   1  กันยายน  พ.ศ. 2564



5 ซอมเครื่องพล็อตเตอร ยี่หอ Canon iPF771 26,750.00  26,750.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 26,750 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 26,750 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

6 ซอมเครื่องพิมพแบบแปลน ยี่หอ Canon รุน
 Oce PW550

12,840.00  12,840.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 
(ไทยแลนด จํากัด

เสนอราคา 12,840 บาท

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง 
(ไทยแลนด จํากัด

เสนอราคา 12,840 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

7 จางเหมาบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานดาน
เขียนแบบอาคารอุบัติเหตุ - บําบัดรักษาและ
หองประชุม

7,500.00    7,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีนุช   สัญจร
เสนอราคา 7,500 บาท

นางสาวมณีนุช   สัญจร
เสนอราคา 7,500 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

8 ซื้อหมึกเครื่องพล็อตเตอร จํานวน 8 รายการ 41,077.30  41,077.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ 
ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคา 41,077.30 บาท

บริษัท อิ๊งค แลนด ออฟฟศ 
ซัพพลาย จํากัด

เสนอราคา 41,077.30 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

9 จางทําตรายาง จํานวน 7 รายการ 1,401.70    1,401.70    เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย
แอนดเซอรวิส

เสนอราคา 1,401.70 บาท

หางหุนสวนจํากัด ยูซัพพลาย
แอนดเซอรวิส

เสนอราคา 1,401.70 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

10 ซอมเครื่องถายเอกสาร ยี่หอ SHARP 5623D 18,725.00  18,725.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 18,725 บาท

หางหุนสวนจํากัด พิรพัฒน 
เซอรวิส แอนด ซัพพลายส
เสนอราคา 18,725 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม



11 จางทําแบบจําลอง (Model) โรงพยาบาล
บุษราคัม

210,000     210,000    เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงจันทร   ผูอยูสุข
เสนอราคา 210,000 บาท

นางสาวแสงจันทร   ผูอยูสุข
เสนอราคา 210,000 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

12 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Brother HL 
5450 DN หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-015-0001/128

2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม

13 จางซอมเครื่องปริ้นเตอร ยี่หอ Brother HL 
5450 DN หมายเลขครุภัณฑ 
บ.7440-015-0001/129

2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

รานเดชาเซ็นเตอร เซอรวิส
เสนอราคา 2,800 บาท

เสนอรายละเอียด
ถูกตองและราคา

เหมาะสม
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